
  87 - 83تفسير سورة األنعام من اآلية : 
  ) 22(  الشريط :

َراِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدرََجاٍت من نَشاء ِإن رَبَك َحِكيٌم َعِليٌم ((  َناَها ِإبـْ َنا َلُه ِإْسَحَق َويـَْعُقوَب  83َوتِْلَك ُحجتُـَنا آتـَيـْ ) َوَوَهبـْ
َنا َونُوًحا َهَديـَْنا  َن ِمن قـَْبُل َوِمن ُذريِتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهارُوَن وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيُكال َهَديـْ

ُكال فضْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَن ) َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا وَ 85( ) َوزََكرِيا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكل مَن الصاِلِحينَ 84(
َناُهْم ِإَلى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم (86( َناُهْم َوَهَديـْ   ) 87) َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرياتِِهْم َوِإْخَوانِِهْم َواْجَتبَـيـْ
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َراِهيَم َعَلى قـَوْ  (  َناَها ِإبـْ   أي: وجهنا حجته على قومه.)  ِمهِ َوتِْلَك ُحجتُـَنا آتـَيـْ
فََأي  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َختَاُفوَن أَنُكْم َأْشرَْكُتْم بِاللِه َما ملَْ يُنزْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ( : يعين بذلك قولهقال مجاهد وغيره

  .) . ( تفسري ابن كثري ) اْلَفرِيَقْنيِ َأَحق بِاألْمِن 
: اإلشارة إىل ما تقدم من احلجج الباهرة اليت أيّد اهللا ا خليله عليه السالم ، وكان فيها قطع عذرهم وانقطاع حجتهم هي  وقيل

  احلجة اليت أتاها اهللا إبراهيم على قومه .
) أَمْن يعبد ربًا واحداً  : ( وتلك حجتنا .. ) قول إبراهيم ملخاصميه من قومه املشركني ( أي الفريقني أحق باألمن قال الطبري

خملصًا له الدين والعبادة ، أم من يعبد أربابًا كثرية ؟ وإجابتهم إياه بقوهلم ( بل من يعبد ربًا واحدًا أحق باألمن ) وقضاؤهم له 
  على أنفسهم ، فكان يف ذلك قطع عذرهم وانقطاع حجتهم .

َناَها ِإبـْرَاِهيمَ  َوتِْلكَ وذهب بعض العلماء إىل أن اإلشارة يف قوله تعاىل ( ) راجعة إىل املناظرة كلها من قوله ( فلما جن  ُحجتُـَنا آتـَيـْ
  عليه الليل ) ورجحه الشنقيطي .

َناَهآ ِإبـْرَاِهيمَ َوتِْلَك ُحج (:قوله تعاىل :  يوقال القرطب   تلك إشارة إىل مجيع احتجاجاته حىت خاصمهم وغلبهم باحلجة. )تُـَنآ آتـَيـْ
  .)الِذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم  (قوله : : هي  وقال مجاهد

: حجته عليهم أم ملا قالوا له : أما ختاف أن َختِْبلك آهلُتنا لَسبك إياها؟ قال هلم : أفال ختافون أنتم منها إذ سّويتم بني  وقيل
  .؟الصغري والكبري يف العبادة والتعظيم ؛ فيغضب الكبري فيخِبلكم

َناَهآ ِإبـْرَاِهيَم  (قوله تعاىل : :  لشنقيطيقال ا ♦ وََكْيَف َأَخاُف َمآ َأْشرَْكُتْم  (ال جماهد وغريه هي قوله تعاىل ق) َوتِْلَك ُحجتُـَنآ آتـَيـْ
كم له اآلية ، وقد صدقه اهللا ، وح) َحق باألمن َوَال َختَاُفوَن أَنُكْم َأْشرَْكُتم باهللا َما ملَْ يـُنَـزْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا فََأي الفريقني أَ 

  ) .مْهَتُدوَن الذين آَمُنوْا وَملَْ يلبسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أولئك َهلُُم األمن َوُهْم  (باألمن واهلداية ، فقال 
اقع يف الكوكب والشمس والقمر ، ألن األفول الو  )ال ُأِحب اآلفلني  (والظاهر مشوهلا جلميع احتجاجاته عليهم ، كما يف قوله 

أكرب دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها ، وقد استدل إبراهيم عليه ، وعلى نبينا الصالة والسالم باألفول على انتفاء 
كرنا من مشول احلجة غري ظاهر ، ومبا ذ  )َك ُحجتُـَنآ َوتِلْ  (فعدم إدخال هذه احلجة يف قوله   )ال ُأِحب اآلفلني  (الربوبية يف قوله 

  جلميع احتجاجاته املذكورة صدر القرطيب ، والعلم عند اهللا تعاىل.
وهو فضل من اهللا على إبراهيم إذ نصره على ،  فإيتاء احلّجة إهلاُمه إيّاها وإلقاُء ما يعرب عنها يف نفسه قال ابن عاشور : ♦

  مناظريه.



د ويدفع ا ل على أن من علمه اهللا اُحلجج ومناظرات اخلصوم اليت يثبت ا التوحيهذه اآلية تد )نـَْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء ( 
َناَها ِإبـْرَاِهيمَ اهللا يرفع من درجاته حيث أتبع قوله (  شبه املبطلني ، فإن )  نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاءُ  ) أتبعه بقوله ( َوتِْلَك ُحجتُـَنا آتـَيـْ

  مبا آتيناه من تلك احلجة اليت صدع ا باحلق ، وقهر ا اخلصوم . أي : كما رفعنا درجة إبراهيم ،
  والدرجة املنزلة واملرتبة . ♦
  يف املعىن قوالن. )نرفع درجات من نشاء  (قوله تعاىل  : يقال ابن اجلوز  ♦

  أن الرفع بالعلم والفهم واملعرفة. أحدهما :
  : باالصطفاء للرسالة.والثاني 

  أي بالعلم والفهم واإلمامة وامللك.) نـَْرَفُع َدَرَجاٍت من نَشآُء ( قوله تعاىل  : يوقال القرطب ♦
  يف أفعاله وأقواله .) ِإن رَبَك َحِكيٌم ( 
  أي : مبن يهديه ومن يضله ، وإن قامت عليه احلجج والرباهني . ) َعِليمٌ ( 
  بذلك احملل ، ومبا ينبغي له .: فال يضع العلم واحلكمة إال يف احملل الالئق ما وهو أعلم  قال السعدي ♦
  املعىن أنه إمنا يرفع درجات من يشاء مبقتضى احلكمة والعلم ، ال مبوجب الشهوة واازفة.:  قال الرازي ♦

  فإن أفعال اهللا منزهة عن العبث والفساد والباطل. 
َنا لَُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ  ( َنا َوَوَهبـْ ن يف السن ، وأيس هو وامرأته براهيم إسحاق بعد أن طعَ أنه وهب إلخيرب تعاىل )  ُكّالً َهَديـْ

قَاَلْت يَا ) من الولد ، فجاءت املالئكة وهم ذاهبون إىل قوم لوط ، فبشرومها بإسحاق ، فتعجبت املرأة من ذلك وقالت ((سارة
قَاُلوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن أَْمِر اللِه َرْمحَُت اللِه َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَـْيِت  . َويـَْلَىت أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيخاً ِإن َهَذا َلَشْيٌء َعِجيبٌ 

يٌد جمَِيدٌ  ) أي :  فـََبشْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يـَْعُقوبَ ن له نسًال وعقباً كما قال () وبشرومها مع وجوده بنبوته ، وأ ِإنُه محَِ
  كما ، فتقر أعينكما به كما قرت بوالده ، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب .لد هلذا املولود ولد يف حياتِ يو 

وكان هذا جمازاة إلبراهيم عليه السالم حني اعتزل قومه وتركهم ، ونزح عنهم وهاجر من بالدهم ذاهبًا إىل عبادة اهللا يف األرض ، 
َنا لَُه ريته بأوالد صاحلني من صلبه على دينه كما قال تعاىل (فعوضه اهللا عن قومه وعش فـََلما اْعتَـَزَهلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َوَهبـْ

  ) . ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكّالً َجَعْلَنا نَِبّياً 
 صاحل مل يكن قرة عني ، فهبته والنعمة به إمنا تتم إذا  وهذا متام إقرار العني ، ألن الولد إذا كان غري ) ُكّالً َهَديـَْناقوله تعاىل (   ♦

  كان مهدياً ، ال إن كان غري مهدي .
ابن إسحاق كما قال  )يعقوب (  ابنه لصلبه من سارة و )إسحاق  ) (ووهبنا له إسحاق ويعقوب قال أبو حيان : قوله تعاىل ( 

 نعمه على إبراهيم فذكر إيتاءه احلجة على قومه ، وأشار إىل وعدد تعاىل )فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب  (تعاىل 
رفع درجاته وذكر ما مّن به عليه من هبته له هذا النيب الذي تفرعت منه أنبياء بين إسرائيل ، ومن أعظم املنن أن يكون من نسل 

  الرجل األنبياء والرسل ومل يذكر إمساعيل مع إسحاق.
  أي : من قبله ، هديناه كما هديناه ، ووهبنا له ذرية صاحلة .)  َونُوحاً َهَديـَْنا ِمْن قـَْبلُ ( 
  ة .حق والصواب ومنَـّنا عليه باهلداييعين من قبل إبراهيم أرشدنا نوحاً ووفقناه لل: قال الخازن ♦
يف وهم الذين صحبوه  –وكل منهما له خصوصية عظيمة ، أما نوح ، فإن اهللا تعاىل ملا أغرق أهل األرض إال من آمن به  ♦

جعل اهللا ذريته هم الباقني ، فالناس كلهم من ذرية نوح ، وكذلك اخلليل إبراهيم عليه السالم ، مل يبعث اهللا عز  –السفينة 
  ) . َوَجَعْلَنا ِيف ُذريِتِه النبُـوَة َواْلِكَتابَ وجل بعده نبياً إال من ذريته كما قال تعاىل (



الضمري يعود إىل نوح ، و أي : وهدينا من ذريته داود وسليمان ..،)  ْيَماَن َوأَيوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُرونَ َداُوَد َوُسلَ َوِمْن ُذريِتِه ( 
  .وابن عطية ألنه أقرب مذكور ، وهذا اختيار ابن جرير 

  . وهو اختيار مجهور املفسرين قال الخازن : ♦
  ) . سليمانريِتِه َداُووَد و قال الرازي : قوله تعاىل ( ومن ذ

  املراد ومن ذرية نوح ، ويدل عليه وجوه : األول : أن نوحاً أقرب املذكورين وعود الضمري إىل األقرب واجب. :فقيل 
الثاين : أنه تعاىل ذكر يف مجلتهم لوطًا وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته ، بل كان من ذرية نوح عليه السالم ، وكان 

  هيم.رسوالً يف زمان إبرا
  .υ، بل هو من ذرية نوح ما كان من ذرية إبراهيم υعيل ا، فعلى هذا إمسن ولد اإلنسان ال يقال أنه ذريتهالثالث : أ

  الرابع : قيل إن يونس عليه السالم ما كان من ذرية إبراهيم عليه السالم ، وكان من ذرية نوح عليه السالم.
  ليه السالم ، والتقدير : ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان.أن الضمري عائد إىل إبراهيم ع والقول الثاني :

واحتج القائلون ذا القول : بأن إبراهيم هو املقصود بالذكر يف هذه اآليات وإمنا ذكر اهللا تعاىل نوحًا ألن كون إبراهيم عليه 
  السالم من أوالده أحد موجبات رفعة إبراهيم.

وقدم داود لتقدمه يف الزمان ولكونه ، وقرما ألما أب وابن وألما ملكان نبيان  )َد َوُسَلْيَماَن َداوُ َوِمْن ُذريِتِه  قال أبو حيان (
أيوب بالبالء يف جسده ، قرما الشرتاكهما يف االمتحان ) َوأَيوَب َويُوُسَف (  صاحب كتاب ولكونه أصًال لسليمان وهو فرعه

  ويوسف بالبالء بالسجن ولغربته عن أهله ، ويف مآهلما بالسالمة والعافية ، وقدم أيوب ألنه أعظم يف االمتحان.، ونبذ قومه له 
  وقّدم موسى ألنه كليم اهللا.، ما الشرتاكهما يف األخوة قر  ) َوُموَسى َوَهاُرونَ ( 
، ووفقناهم لطريق الصواب ، كذلك جنزي احملسنني ،  أي : كما هدينا هؤالء الرسل الكرام)  وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ (  

  فنهديهم ونوفقهم إىل ما يرضينا .
  م .ه كذلك جنزي احملسنني على إحسايعين : وكما جزينا إبراهيم على توحيده وصربه على أذى قوم:  قال الخازن ♦
من كان حمسناً يف عبادتنا مراقبًا يف أعماله  أي مثل ذلك اجلزاء من إيتاء احلجة وهبة األوالد اخلريين جنزي:  وقال أبو حيان ♦

  لنا. 
وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان ، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء ، فيدخل فيه اإلحسان باملال ، ويدخل فيه اإلحسان باجلاه 

هم ، وعيادة مرضاهم ، ، وبالشفاعة وحنو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كربام ، وإزالة شدائد
  وتشييع جنائزهم ، وإرشاد ضاهلم .

، كما قال تعاىل (َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ِممْن َأْسَلَم  εويدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة اهللا ، إخالصًا هللا تعاىل ، ومتابعة للرسول  
  َهُه لِلِه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِه ) .َوْجَهُه لِلِه َوُهَو ُحمِْسٌن ) وقال تعاىل (بـََلى َمْن َأْسَلَم َوجْ 

  فاإلحسان يف عبادة اهللا : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة .
  واإلحسان إىل املخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك .

لك من كما حتب أن يعاملوك به ، من حسن اخللق ، وطالقة الوجه ، وكف األذى ، وغري ذهم  ىل الناس أن تعاملفاإلحسان إ
  ) .ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئاً ِمبَا َأْسَلْفُتْم ِيف اْألَياِم اْخلَالَِيِة املعروف ، كما قال تعاىل (

  واإلحسان نتيجة إحسان العبد عمله يف الدنيا ينال اإلحسان من اهللا . ♦
ْحَساُن تعاىل (كما قال  ْحَساِن ِإال اْإلِ   ) .َهْل َجزَاء اْإلِ



  ) .َجيْزَِي الِذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْْسَىن وقال تعاىل ( و 
  قال السعدي : واإلحسان نوعان: 

  اإلحسان يف عبادة اخلالق ، واإلحسان إىل املخلوق .
  كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك ) .  بقوله ( أن تعبد اهللاεفاإلحسان يف عبادة اخلالق : فسرها النيب 

وأما اإلحسان إىل املخلوق : فهو إيصال النفع الديين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم، فيدخل يف ذلك أمرهم 
لمتهم، وإيصال باملعروف، ويهم عن املنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف مجع ك

الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى، 
  ) (تفسري السعديفقد قام حبق اهللا وحق عبيده.  واحتمال األذى، كما وصف اهللا به املتقني يف هذه اآليات، فمن قام ذه األمور،

يف تعريفه ( أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تره فإنه يراك  εإلحسان مراقبة اهللا تعاىل ، ولذلك قال النيب وأعظم دافع ل ♦
. (  

معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب اهللا وعلم يقينيًا أن اهللا مطلع  εوسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب 
  عليه .

  اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحسام للعمل .  ألن اإلحسان هو الغاية
ْلَماِء ) مث بّني احلكمة فقال كما قال تعاىل يف أول سورة هود (َوُهَو الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستـِة أَياٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى ا

ُلوَُكْم أَيُكْم أَ    ْحَسُن َعَمًال ) . ومل يقل أيكم أكثر عمًال .(  لَِيبـْ
 ُلَوُهْم أَيـ   ُهْم َأْحَسُن َعَمًال ) .وقال تعاىل يف أول سورة الكهف (ِإنا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َهلَا ) مث بّني احلكمة بقوله ( لَِنبـْ

ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال ) .وقال تعاىل يف أول سورة امللك (الِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحلَْ    َياَة ) مث بّني احلكمة فقال ( لَِيبـْ
  فاإلحسان : أن يأيت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون 

  فضائل اإلحسان : •
  : أن من أحسن إىل الناس أحسن اهللا إليه . أوالً 

  اىل ( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ) .قال تع
  : هلم يف الدنيا حسنة . ثانياً 

  قال تعاىل ( للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ) .
  : رمحة اهللا قريبة من احملسنني . ثالثاً 

  قال تعاىل ( إن رمحت اهللا قريب من احملسنني ) .
  : هلم اجلنة ونعيمها . رابعاً 

  حلسىن وزيادة ) .قال تعاىل ( للذين أحسنوا ا
  : تبشري احملسنني . خامساً 

  قال تعاىل ( وبشر احملسنني ) .
  : أن اهللا معهم . سادساً 

  قال تعاىل ( وإن اهللا ملع احملسنني ) .
  : إن اهللا حيب احملسنني . سابعاً 



  قال تعاىل : ( وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني ) .
  : إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني . ثامناً 

  ل تعاىل ( إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني ) .قا
  : اإلحسان سبب يف دخول اجلنة . تاسعاً 

  قال تعاىل : ( ... آخذين ما أتاهم رم إم كانوا قبل ذلك حمسنني ) .
  : الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا . عاشراً 

  أكــون من احملسنني ) .قال تعاىل ( أو تقول حني ترى العذاب لو أن يل كرة ف
♦  يبوقد ثبت يف " صحيح مسلم "  عِن الن ، ( ِذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن َوزِيَاَدٌةلِل ) قال ابن رجب : قوله تعاىلε  يادِةتفسُري الز

حساَن هو أْن يَعُبَد املؤمُن يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جلعِله جزاًء  ألهِل اإلحّساِن ؛ ألن اإل -عز وجل  -بالّنظِر إىل وجِه اهللا 
راقبِة ، كأنّه يراُه بقلِبِه وينظُر إليه يف حال عبادتِِه ، فكاَن جزاُء ذلك النظَر إ

ُ
ىل اهللا عياناً يف ربّه يف الدنيا على وجِه اُحلضوِر وامل

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن ) ، وجعَل ذلك اآلخرة ، وعكس هذا ما أخَرب اهللا تعاىل به َعْن َجزاِء الُكفار يف اآلخرِة ( ِإنـهُ  ِْم َعْن َر
نيا ، وهو تراُكم الراِن على قُلوِم ، حّىت ُحِجَبْت عن معرفِتِه وُمراقبته يف الدنيا ، فكان جزاُؤهم  على ذلك جزاًء حلاهلم يف الد

  أْن ُحِجبوا عن ُرؤيته يف اآلخرة .
  كريا وحييي .. ، وزكريا ذكر اهللا قصته يف سورة مرمي ، وآل عمران ، واألنبياء . أي : وهدينا ز ) َوزََكرِيا (  

  ابن زكريا عليه السالم ، وقصته معروفة يف آل عمران .) َوَيْحَيى ( 
َدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمث ِإن َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللِه َكَمَثِل آابن مرمي عليه السالم ، الذي خلقه اهللا بقدرته من غري أب () َوِعيَسى ( 

  ) . قَاَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ 
عليه السالم ، وقد ذكر اهللا قصته يف آيات من كتابه ، وبّني أنه رسول كرمي ، وبّني يف سورة الصافات حماجته لقومه ) َوِإْلَياَس ( 

اللَه رَبُكْم َوَرب آبَاِئُكُم .  أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَالِِقنيَ .  ِه َأال تـَتـُقونَ ِإْذ قَاَل لَِقْومِ .  َوِإن ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ يف قوله (
  ) . اْألَوِلنيَ 

قّدم ، و ا وحيىي لسبقهما عيسى يف الزمان قرن بينهم الشرتاكهم يف الزهد الشديد واإلعراض عن الدنيا وبدأ بزكريقال أبو حيان : 
سى ألنه صاحب  يا ألنه والد حيىي فهو أصل ، وحيىي فرع وقرن عيسى وإلياس الشرتاكهما يف كوما مل ميوتا بعد وقّدم عيزكر 

  .كتاب ودائرة متسعة 
)  نيَ ِمَن الصاحلِِ أي : كل من هؤالء األنبياء املذكورين الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح ()  ُكل ِمَن الصاِلِحينَ ( 

  مجع صاحل ، وهو من كانت أعماله هللا جل وعال .
  هو نيب اهللا ابن إبراهيم .) َوِإْسَماِعيَل 

  وهو نيب ، ذكره اهللا من مجلة األنبياء .) َواْلَيَسَع ( 
  .ابن مىت عليه السالم ، أرسله اهللا إىل مائة ألف أو يزيدون ) َويُوُنَس ( 
  .ي إبراهيم وهو نيب اهللا لوط ابن أخ) َوُلوطاً ( 
بعدهم وهو  εأي : وكًال من أولئك األنبياء فضلنا على العاملني ، واملراد عاملي زمام ، ألن النيب )  وَُكّالً َفضْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمينَ ( 

  أفضل منهم .
  وإخوام مجاعات كثرية .أي : وهدينا أيضاً من آبائهم وذريام ) َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرياتِِهْم َوِإْخَوانِِهْم ( 



  قال ابن كثري : ذكر أصوهلم وفروعهم وذوي طبقتهم . ♦
َناُهْم (    واالختيار ، أي : اخرتناهم واصطفيناهم . االصطفاء:  واالجتباءأي : واجتبينا هؤالء الرسل املذكورين ، ) َواْجَتبَـيـْ
َناُهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ (  دناهم إىل صراط مستقيم ، والصراط يف لغة العرب : الطريق الواضح ، أي : وفقناهم وأرش)  َوَهَديـْ

  واملستقيم : الذي ال اعوجاج فيه .
  .وهذا الطريق هو طريق اإلسالم ، دين احلنيفية السمحة  ♦
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